
من الرمحة؛ لكن يقولون: اإلرادة ثبتت بالعقل، إرادة اهللا ثبتت بالعقل؛ مباذا؟ قالوا: ثبتت بالتخصيص؛ إنه خص 

هذا وجعل هذه مساء، وهذه أرض، وهذه بقرة، وهذه شاة، وهذه بعري، وهذا محار إىل آخره؛ الذي خصص هذا 

ما هو عامي كيف تستدل بالعقل  علم اسأل طالبمن هذا هو اإلرادة؛ إذا فيه إرادة هللا دل عليها التخصيص؛ 

كون هذا كله بإرادة العلى اإلرادة على إرادة اهللا ويش يقول؟ ما يستدل، رمبا يستدل يقول أستدل على إرادة اهللا 

اهللا؛ لكن ما يكون التخصيص يدل على اإلرادة؛ كذا وإال ال؟ ومع ذلك الرمحة ما دل عليها العقل عندهم 

  يها العقل؛ وحنن نقول: إن اإلرادة والرمحة كالمها أو كلتامها دل عليها العقل والشك يف ذلك.واإلرادة دل عل

ال لليت قبلها وال لليت بعدها، مستقلة؛ لكن  ابعةالبسملة ذكرنا فيما سبق أا آية من القرآن الشك، مستقلة، ال ت

سور وهي براءة فإنه مل يثبت عند الصحابة أن يؤتى ا البتداء السورة؛ كل سورة تبتدئ ببسملة إال واحدة من ال

الرسول صلى اهللا عليه وسلم ابتدأها بالبسملة؛ ولذلك جعلوا فاصال بينها وبني األنفال ومل جيعلوا بسملة؛ ألم 

ترددوا هل هي من بقية األنفال أو هي مستقلة فقالوا جنعل الفاصل وال جنعل البسملة؛ إمنا البسملة آية مستقلة 

  كل سورة حىت الفاحتة وهي أول سورة تبتدئ ا.ا  تبتدئ 

يف الفاحتة فيها رقم واحد على أا  ما فما يوجد يف املصحف اآلن املرق؛ وعلى هذوهل هي من السورة؟ قلنا: ال

  رجحان هذا القول .بيان أول آية من الفاحتة هو قول مرجوح والراجح أا ليست آية من الفاحتة؛ وقد مر علينا 

  ؟... :لبالطا

هو يسأل حنن نسأل اهللا أن ينصرنا على القوم الكافرين وحنن ما عندنا سالح نقول النصرة على أي نعم : الشيخ

  طيبالقوم الكافرين  بأن يهيء اهللا لنا أسلحة نقاومهم ا أو يدمر أسلحتهم تدمري أسلحتهم نصر لنا 

  ؟... :الطالب

  أو ال كالعدد. العبادةباتفاق أا آية لكن هل هي من ...نقول آية من املصحف  حذفتهل  الال : الشيخ

ًقا ِلَما بـَْيَن َيَدْيِه َوَأنـَْزَل 2( اْلَحي اْلَقيومُ اللُه َال ِإَلَه ِإال ُهَو  الم(( الطالب : ُمَصد َل َعَلْيَك اْلِكَتاَب بِاْلَحقنـَز (
ْنِجيَل (    )) ) ِمْن قـَْبلُ 3التـْورَاَة َواْإلِ

  تبع للذي قبلها من قبل )) (( اصبر  )) من قبل((  :الشيخ
     ُذو ُهًدى ِللناِس َوَأنـَْزَل اْلُفْرقَاَن ِإن الِذيَن َكَفُروا بِآيَاِت اللِه َلُهْم َعَذاٌب َشِديٌد َواللُه َعزِيز (( الطالب : 

   ))انِْتَقاٍم 

  : بس أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم تقدم الكالم على البسملة إعرابا ومعىن وحمال ، وتقدم الكالم على الشيخ

  احلروف اهلجائية اليت أبتدأ اهللا ا السور .



ائية اليت ابتدأ اهللا ا بعض السور قيل إا رموز وإشارات إىل أشياء، وعينها بعض املفسرين؛ هلجاحلروف اطيب 

حروف هجائية ليس هلا معىن؛ وهذا  بل هيمعناها ، فاهللا أعلم ما أراد ا؛ وقيل ما وقيل إا حروف ال ندري 

للسان العريب ال يعطي هذه احلروف القول هو الصحيح؛ وذلك ألن هذا القرآن نزل باللسان العريب املبني، وا

   حذاق به أن ال يكون هلا معىن؛ لكن قال بعض ان ال يعطيها معىن فبمقتضى نزولهاهلجائية معىن، وإذا ك

، أي هذه احلروف هلا مغزى وهو: أن هذا القرآن الذي أعجز فصحاء البالغة العرب ى العلماء: إن هلا مغز 

يعرفوا، ويركبون كالمهم منها ومع ذلك أعجزهم؛ يعين لو جاء بلسان غري العرباء إمنا كان باحلروف اليت هم 

القرآن؛ قال  اكالمهم باحلروف اليت كان ا هذ  عريب لقالوا نعجز عنه؛ لكن جاء باللسان العريب الذي يكونون

الزخمشري وشيخ وهلذا ال تكاد جتد سورة مبدوءة ذه احلروف اهلجائية إال وبعدها ذكر القرآن؛ وهذا ما قاله 

   اإلسالم ابن تيمية ومجاعة من أهل العلم.

ال إله إال  ، ومجلة ((أوخرب؛ فاهللا مبتد أ)) هذه اجلملة مكونة من مبتد اهللا ال إله إال هو الحي القيوم وقوله: ((
؛ لكن هذه اجلملة مجلة أيضا لكنها تسمى عند النحويني مجلة صغرى؛ ألن اخلرب إذا وقع مجلة أبتدامل)) خرب هو 

  واخلرب. أموع املبتدجمفهو مجلة صغرى؛ والكربى: 

)) خرب ثالث؛ فقوله:  القيوم )) والثاين؛ و(( اهللا )) خرب لـ(( الحي )) خربان آخران (( الحي القيوم وقوله: ((

لذات املقدسة، علم على الرب عزوجل؛ وأصله اإلله مبعىن املألوه، وحذفت اهلمزة ختفيفا كما )) علم على ا اهللا ((

خير صفوف الرجال أولها وشرها  حذفت اهلمزة من خري وشر يف مثل قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم: (
)) علم على الذات  اهللا ) أي أخريها وأشرها؛ وكما حذفت اهلمزة أيضا من: الناس، وأصلها: أناس؛ (( آخرها

عارف على اإلطالق نعم؟ ومعناه: املعبود حبا وتعظيما؛ املاملقدسة وهو أعلم املعارف على اإلطالق، هو أعلم 

  فهو فعال مبعىن مفعول وما أكثر ما يأيت فعال مبعىن مفعول كغراس مبعىن مغروس، وبناء مبعىن مبين. 

هو؛ فإله اسم ال النافية للجنس، وخربها حمذوف تقديره: حق؛  )) أي ال معبود حق إال ال إله إال هو وقوله: ((

ما تعبدون من دونه إال  وهناك آهلة باطلة ولكنها آهلة وضعت عليها األمساء بدون حق؛ كما قال اهللا تعاىل: ((
تلك أفرأيتم الالت والعزى ومناة الثالثة األخرى ألكم الذكر وله األنثى  )) وقال تعاىل: (( أسماء سميتموها

)) وذا التقدير  كم ما أنزل اهللا بها من سلطانؤ إذا قسمة ضيزى إن هي إال أسماء سميتموها أنتم وآبا

)) يزول اإلشكال وهو أنه كيف ينفى اإلله يف مثل هذه اجلملة ويثبت يف مثل قوله:  ال إله إال هو للخرب يف ((

)؟ واجلمع: أن تلك اآلهلة أيش؟ باطل؛ وأما ) فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون اهللا من شيء ((

  )).    ذلك بأن اهللا هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل )) فهو إله حق (( ال إله إال هو اإلله يف: ((



فاعلم أنه ال إله إال اهللا  )) هذا ضمري وليس امسا، هذا ضمري وليس اسم؛ بدليل قوله: (( هو وقوله: (( 
وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه  ) هذا علم أو ضمري؟ علم؛ وبدليل قوله: (() واستغفر لذنبك

    )) وقوله: ال إله إال أنا )) وأنا هنا ضمري؛ وعلى هذا نقول: أنا وهو يف قوله: (( أنه ال إله إال أنا فاعبدون

ال إله إال أنا؛ أو كما أن الذاكر ال )) كالمها ضمري رفع منفصل؛ فكما أن الذاكر ال يقول:  ال إله إال هو ((

" امسا هللا فال جيوز أن جيعل هو امسا هللا؛ وذا نعرف بطالن ذكر الصوفية الذي يذكرون اهللا بلفظ:  أنا جيعل "

  هو هو، ويرون أن هذا الذكر أفضل األذكار؛ وهو ذكر باطل.

عزوجل كاملة يف وجودها وكاملة يف زمنها؛ فهو )) أل هنا لالستغراق أي كامل احلياة؛ وحياة اهللا  الحي وقوله: ((

حي ال أول له، وال اية له؛ حياته مل تسبق بعدم وال يلحقها زوال؛ هي أيضا كاملة حال وجودها ال يدخلها 

نقص بوجه من الوجوه؛ فهو كامل يف مسعه، وعلمه، وقدرته، ومجيع صفاته؛ إذا رأينا اآلدمي بل إذا رأينا غري اهللا 

نا أنه ناقص يف حياته زمنا ووجودا؛ فحياته مسبوقة مباذا؟ بعدم، ملحوقة بزوال وفناء؛ هي أيضا عزوجل وجد

ناقصة بوجودها؛ هل هو كامل السمع؟ احلي ليس كامل السمع، وال البصر، وال العلم، وال القدرة؛ كل حي فهو 

بزوال؛ ويف الوجود ناقصة يف مجيع  ناقص؛ إذا حياته ناقصة يف الوجود والزمن؛ ففي الزمن مسبوقة بعدم وملحوقة

  الصفات.

)) على وزن فيعول وهو مأخوذ من القيام؛ ومعناه: القائم بنفسه، القائم على غريه؛ القائم  القيوم وقوله: ((

الحي  بنفسه فال حيتاج إىل أحد؛ والقائم على غريه فكل أحد حمتاج إليه؛ ويف اجلمع بني االمسني الكرميني: ((
)) كمال  الحي ؛ ففي ((تع ما يوصف اهللا به جلميع الكماالاجلمع بينهما استغراق جلمي )) يف القيوم

))   القيوم )) كمال الصفات (( الحي )) كمال األفعال؛ وفيهما مجيعا كمال الذات؛ (( القيوم الصفات، ويف ((

  كمال األفعال، وباجتماعهما كمال الذات؛ فهو كامل الصفات واألفعال والذات.

  )) نستمر وإال نأخذ اإلعراب ؟  نزل عليك الكتاب قال: (( مث

 اْلَقيومُ  اْلَحي  ُهوَ  ِإال  ِإَلهَ  َال  اللهُ ) 1( الم أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ بسم اهللا الرمحن الرحيم؛ (( :الطالب
قًا بِاْلَحق  اْلِكَتابَ  َعَلْيكَ  نـَزلَ ) 2( ْورَاةَ  َوَأنـَْزلَ  َيَدْيهِ  بـَْينَ  ِلَما ُمَصدْنِجيلَ  التـ  ِللناسِ  ُهًدى قـَْبلُ  ِمنْ ) 3( َواْإلِ

 َيْخَفى َال  اللهَ  ِإن ) 4( انِْتَقامٍ  ُذو َعزِيزٌ  َواللهُ  َشِديدٌ  َعَذابٌ  َلُهمْ  اللهِ  بِآيَاتِ  َكَفُروا الِذينَ  ِإن  اْلُفْرقَانَ  َوَأنـَْزلَ 
  . ))  السَماءِ  ِفي َوَال  اْألَْرضِ  ِفي َشْيءٌ  َعَلْيهِ 

))  الم اهللا ال إله إال هو الحي القيوم أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ سبق لنا تفسري قوله تعاىل: ((: الشيخ

  )) وأخواا. ألم وبينا أن القول الراجح يف ((



  إن حروف املقطعات ال معىن هلا. . ؟ . . .:الطالب

  هلا.ال، هو ما قال ال معىن : الشيخ 

  ؟...:الطالب

  ؟ معىن يف ذاا اما هو الدليل يا بندر على أنه ليس هلطيب . ىولكن هلا مغز : الشيخ

  ..ليل أا دائما يعقبها يف القرآنالد :الطالب

  الدليل على أنه ليس هلا معىن؟: الشيخ

  معىنوف بلسان عريب مبني ليس هلا أي نعم أن القرآن بلسان عريب مبني وهذه احلر  :الطالب

صح، الدليل أن القرآن نزل بلسان العريب املبني وهذه احلروف ليس هلا معىن يف اللغة العربية يف ذاا؛ إذا : الشيخ 

  يا عبد الرمحن؟  ىطيب ما الدليل على أن هلا مغز  ليس هلا معىن.

  ا ذكر القرآناحلروف يعقبه هذه : الطالب

  عنه  ذكر القرآن والتحدث: الشيخ 

  وا وتتحدثون ا القرآن الكرمي مركب منهاشيء: يعين إا احلروف اليت أنتم تعرف ثاين: الطالب

  )) ما معناها؟ ال إله إال هو قوله:(( كان منها أحسن من كلمة مركب كان منها نعم طيب.: الشيخ

  ال معبود حبق إال اهللا

  ال معبود حبق إال اهللا سبحانه وتعاىل؛ ال معبود حبق، ال معبود حق إال اهللا. :الشيخ

  ما يوجد إله إال اهللا؟ ،طيب ملاذا ال نقول: إن النفي مسلط على ما بعد إال يعين ال إله إال اهللا :الطالب 

  ألنه يوجد آهلة لكن ما هم حق 

ما هو الدليل على يا فهد؟ أحسنت؛ نقول ال ميكن أن ننفي األلوهية مطلقا ألن غري اهللا قد يسمى إهلا. : الشيخ

  طالق اإلله على غري اهللا؟ا

  )) واتخذوا من دون اهللا آلهة ليكونوا لهم عزا قوله تعاىل: ((: الطالب 

آلهتهم التي يدعونها من دون اهللا من فما أغنت عنهم  (( ))  وال تجعل مع اهللا إلها آخر وقوله: (( : الشيخ
    اهللا األعظم فلماذا يا أمحد؟ سمايشتمالن على )) ذكرنا أما  الحي القيوم )).(( شيء

  عىن الزمين مل يسبقه العدمامليان: ألن هلا معن: الطالب

   عبد اهللا  ،ال ال : الشيخ 

  صفات الفعلية والذاتيةالن يتضمنان ألما امسا :الطالب 



كمال الفعلي؛ لذلك  ال))  القيوم )) الكمال الذايت، و(( الحي صح، الكمال الذايت والفعلي؛ ففي (( : الشيخ 

  الذايت والفعلي. ،كانا متضمنني جلميع الكمال

  يا آدم؟  ةصف))  الحي (( : الشيخ

  احلياة الكاملة اليت ال ميوت والاحلي  : الطالب

  ))؟  القيوم ((عدم وال يلحقها زوال.بيعين ذو احلياة الكاملة اليت مل تسبق  : الشيخ 

  ائم على نفسه كذلك يعين على غريههو القائم بنفسه، والق :الطالب

  م بنفسه يا خالد؟ ياالدليل على الق القائم بنفسه والقائم على غريه طيب.: الشيخ

  أحد  غين ال حيتاج إىلألن اهللا سبحانه وتعاىل :الطالب

  نعم: الشيخ 

  .. .أما: الطالب 

))  فكفروا وتولوا واستغنى اهللا واهللا غني حميد (( )) وهو الغني الحميد مثل ((إذا وصف الغين  : الشيخ

  قيامه على غريه ما هو الدليل؟  هذا يدل على قيامه بنفسه.

  م فقراء إىل اهللا سبحانه وتعاىلأن العباد كله :الطالب

  ؟ما هو التعليلما ما هو الدليل؟  : الشيخ

  )) يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى اهللا (( :الطالب 

  وغريها آية صرحية يف املوضوع ؟ : الشيخ 

  ...:الطالب

)) يعين كمن ال يقوم بنفسه.تصريف القيوم  أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت قوله تعاىل: (( : الشيخ 

  القيوم يف اللغة العربية كيف هو؟  يف اللغة العربية ؟ تصريف

  .على وزن فيعول :الطالب

  ؟صيغةوماذا تدل عليه هذه ال على وزن فيعول : الشيخ

  هو على أنه سبحانه وتعاىل :الطالب

  ال هذه صيغة؛ ألن أصلها قائم حولت إىل قيوم فحول فاعل إىل فيعول؟  : الشيخ

  وتعاىله ويقوم على اهللا سبحانه يقوم بغري : الطالب 

  يدل على الكثرة واملبالغة :الطالب 



   ؛ صح.على الكثرة واملبالغة  : الشيخ

التنزيل يكون من أعلى إىل ))  نزل (())  نزل عليك الكتاب بالحق (( -اآلن  الدرس اجلديد - قال اهللا تعاىل:

على الناس على مكث ونزلناه وقرآنا فرقناه لتقرأه  أسفل، ويكون بالتدريج شيئا فشيئا؛ كما قال اهللا تعاىل: ((
))  وقال الذين كفروا لو ال نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك : ((تعاىل )) وقال تنزيال

بالتدريج ليس  أيش؟ )) يفيد أن هذا القرآن من عند اهللا، وأنه نزل نزل يعين نزلناه ليس مجلة واحدة؛ فقوله: ((

يف آية أخرى تعاىل )) الضمري يعود على الرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ وقد بني اهللا  عليك مرة واحدة؛ وقوله: ((

  .أنه نزل على قلب الرسول صلى اهللا عليه وسلم ليكون أدل على وعيه هلذا القرآن الذي نزل عليه

كتاب )) الكتاب وهو هذا القرآن، وهو فعال مبعىن مفعول؛ ألنه مكتوب؛ فهو   نزل عليك الكتاب وقوله: (( 

لوح احملفوظ؛ وهو  ال))  إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لوح احملفوظ كما قال تعاىل: ((الألنه مكتوب يف 

اب يف الصحف اليت )) وهو كتفمن شاء ذكره في صحف مكرمة  كتاب يف الصحف اليت بأيدي املالئكة ((

 بأيدينا. 


